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EMPATIA E COMUNICAÇÃO EMOCIONAL
TÉCNICAS DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO

Saber expressar as ideias é essencial para a comunicação e o delineamento de objectivos comuns em
equipa. A Formação em Técnicas de Expressão e
Comunicação valoriza a expressão argumentativa
original e cativante, recorrendo a técnicas de expressão
oral aliadas a práticas de comunicação não verbal e
inteligência emocional. O objetivo central desta solução
formativa é dotar o Comunicador de técnicas basilares
para alcançar, na sua apresentação, uma dinâmica
construtiva, ativa, empática e entusiasmante com a
audiência, colocando-a num estado de recetividade
positiva às mensagens que estão a ser partilhadas.
DESTINATÁRIOS
Esta formação é destinada a todas as pessoas que
pretendam melhorar a eficácia da expressão oral,
através do domínio de técnicas de comunicação verbal
e não verbal aliadas à inteligência emocional. É
especialmente direccionada para executivos, chefias
diretivas, intermédias e operacionais, diretores e técnicos
de recursos humanos, gestores de projectos, consultores,
coordenadores de equipas, professores e formadores.

• Gestão de Audiências
Estabelecer a relação primordial com a audiência.
Identificar, reconhecer e gerir os padrões emocionais
inconscientes que originam conflito. Desenvolver a
interação empática com inteligência emocional. Usar
e adaptar diferentes técnicas de envolvência cativantes
• Comunicação verbal
Linguagem simples, clara e apropriada. A voz como
instrumento essencial de comunicação – Respiração,
projeção vocal, modulação, pausas, ênfase e
conteúdo emocional de palavras-chave do discurso
• Comunicação não-verbal
Adquirir autoconhecimento e autodomínio na
expressão física – postura, rosto, olhar, gestos e mãos.
Comunicar corporalmente com naturalidade. Alinhar
o corpo físico às emoções e pensamentos. Solidificar
o carisma pessoal
• Desinibição, confiança e gestão de stresse
Adquirir ferramentas práticas de relaxamento físico.
Transformar a atitude emocional. Criar pensamentos-forma
positivos. Dominar o equipamento e espaço
circundante. Desenvolver técnicas de memorização.

OBJETIVOS
• Desenvolver técnicas de expressão verbal e não
verbal para uma comunicação clara, assertiva, eficaz,
inovadora e cativante
• Aprender a gerir audiências de forma empática
• Desenvolver técnicas de gestão de stresse que
promovam a confiança, fluidez de discurso e
capacidade de improviso.

METODOLOGIA
A formação será expositiva e prática. Requer recurso a
suporte audiovisual e a sala ampla para a participação ativa
dos formandos. Alguns exercícios propostos poderão ser
filmados para análise construtiva em sessão de grupo.

COMPETÊNCIAS
• Aprender a estruturar uma apresentação com
originalidade e impacto na audiência
• Desenvolver ferramentas de inteligência emocional
durante a apresentação, promovendo a empatia
• Identificar e reconhecer os padrões emocionais
inconscientes que originam conflito na comunicação
- aprender a transformá-los de forma positiva
• Desenvolver mais competências recorrendo a
técnicas vocais e de expressão corporal,
• Aprender técnicas de gestão de stress que promovem
desinibição, confiança, autodomínio e capacidade de
improviso

FORMADORA
Paula Luiz

PROGRAMA
• Estrutura da apresentação
Como contar uma história de forma original e
cativante. Organizar os conteúdos de maior
relevância. Usar as técnicas de argumentação dedutiva e indutiva. Estruturar os pontos de ligação
de um discurso. Encontrar a frase essencial que
resume a mensagem da apresentação.

DURAÇÃO
20 horas (4 dias), adaptável às necessidades dos formandos

É Atriz de Teatro e Televisão, integrando o elenco de diversas peças
teatrais e telenovelas (TVI, SIC e RTP). Frequentou o Curso de
Interpretação na Universidade Moderna em parceria com o Stella
Adler Conservatory of New York e frequenta Estudos Artísticos na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É Formadora de
Iniciação à Prática Teatral e desenvolve vários cursos de Técnicas de
Expressão, Comunicação e Inteligência Emocional em Faculdades,
Empresas, Institutos e Auditórios de onde resultam espetáculos
originais de sua autoria, encenação e direção artística. Formadora de
Expressão das Emoções no ISPA Formação Avançada. Autora do livro
técnico “Dinâmicas de Grupo – 100 Exercícios de Teatro para Adultos
e Crianças” e do romance “O Jogo da Glória”, pela Chiado Editora.
www.paulaluiz.com

O programa pode ser adaptado “à medida”
ou consoante o levantamento de necessidades
de formação
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